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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začnu asi podobně, jako před čtyřmi léty.
Je po volbách a opět se k Vám se svými plány,
pocity, žádostmi i díky obrací stejný starosta.
Stejně jako před 4, 8, 12 a 16 léty musím poděkovat za obrovskou podporu a důvěru. Je to
zavazující (doufám, že ne svazující). Společně
s panem Červenkou (místostarostou) budeme
pokračovat na „vylepšování“ Kozlovic. Věřím, že

s pomocí zaměstnanců obce, nového zastupitelstva, ale i s pomocí Vaší to zvládneme. Rád bych
na tomto místě poděkoval za práci svým kolegům, kteří pracovali v minulém zastupitelstvu
a nebyli zvoleni nebo nekandidovali – děkuji.
Nové zastupitelstvo teď dává dohromady
plán dalšího rozvoje naší obce. Věřím, že již
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 7. březen 2019.

Obecního úřadu v Kozlovicích

v dalším Zpravodaji Vás budu informovat, na
čem jsme se shodli – dohodli.

- I s ohledem na odstavec výše apeluji na topiče
– traviče. Topte tak, aby se dalo i v zimních
měsících vycházet ven. Předem děkuji i za
naše narozené děti. Možná si to nepřipouštíte, ale ničíte zdraví nejen sousedům, ale
i své vlastní a Vašich dětí.
- Občas Vás navštíví podomní prodejci, kteří
Vás ubezpečují, že o nich obec ví nebo
v horším případě, že je doporučujeme nebo
doporučuji přímo já, jako starosta. Ve všech
případech je to sprostá lež! Nikdy jsme
nikoho nedoporučovali, ani doporučovat
nebudeme. Pokud Vám chci něco sdělit, tak
je to prostřednictvím Zpravodaje, webu,
besedy, info kanálu nebo zcela konkrétně
telefonicky, či ústně. Pokud byste chtěli, je
možné tyto prodeje zcela zakázat vyhláškou
obce, ale tím bychom to zakázali i těm, kteří
nabízejí prodeje (služby) dobré a potřebné.

- Největší stavba letošního roku - Úpravy
interiéru OÚ - je hotova. Dílo se podařilo
a Kozlovice mají kulturní stánek na úrovni.
Mnozí z Vás si už nově zrekonstruované
prostory prohlédli a pro ty ostatní prozatím
alespoň několik fotek, které jsou uvnitř
Zpravodaje.
- Těsně před dokončením je projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice.
Vznikly nové perfektně vybavené odborné
učebny – v ybavené jak nábytkem, tak
technikou. Několik obrázků najdete uvnitř
Zpravodaje. Domnívám se, že naše škola
je nejenom hezká, ale i moderně vybavená
a snese srovnání s tím nejlepším (a není to
jen můj názor).
- Proběhlo setkání s vedoucími dětských
a mládežnických kolektivů. Za jejich práci
jsem jim poděkoval a předal malý finanční
„dárek“, který schválila rada obce. V obci
máme skoro 40 vedoucích, kteří se zcela
nezištně této práci ve svém volném čase
věnují – trénují, učí a cvičí naše děti –
můžeme říct - vychovávají. Ještě jednou
díky.
- V listopadu proběhlo dvakrát vítání nových
občánků obce. Letošní rok bude v počtu
narozených asi rekordní. Možná to bude až
50 dětí. To je úžasné.

Ale nebudeme si kazit náladu. Rozsvítili jsme
vánoční strom, mnozí z nás navštívili vánoční
jarmark, všichni jistě „v klidu“ prožívají advent
a už se těšíme na Štědrý den. Tradičně Vám
popřeji hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví
v roce 2019.
A teď už jde jenom o to, aby se to splnilo.
Můžeme tomu hodně nápomoci.
S pozdravem
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 6. 12. 2019

Kozlovice, autor S. Ulčák
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci říjnu až prosinci oslavili
nebo teprve oslaví:
pan Vladislav Pustka
paní Libuše Kociánová
paní Jarmila Ulčáková
paní Ludmila Tomková
paní Ludmila Pustková
pan Václav Juchelka
paní Růžena Zemanová
paní Jiřina Hořavová
pan Stanislav Urbiš

81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let

paní Anežka Červenková
pan Jan Krpec
pan Vladimír Šrámek
pan Jan Červenka
pan Jan Pustka
paní Anna Tomková
pan Alois Kocián
pan Antonín Jurek
pan Břetislav Tomek

83 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
86 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

paní Božena Cibulcová 86 let
paní Ludmila Pavlištíková 87 let
paní Ludmila Těšínská
88 let
paní Marie Krpcová
88 let
paní Marie Stanková
90 let
pan Miroslav Tkáč
90 let
pan Josef Červenka
91 let
paní Ludmila Vyvialová 92 let
paní Marie Koníčková
97 let

OÚ – Pustková

Žádáme naše občany – jubilanty (80 a více let), pokud si nepřejí být zveřejněni v kozlovickém
zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadě Kozlovice, kanc. č. 6. Děkujeme.

Ve druhé polovině září až do konce listopadu zemřeli:
ve věku 87 let paní Drahomíra Buchtová
ve věku 75 let pan Jaroslav Gavlovský
ve věku 88 let pan Oldřich Urbiš

ve věku 73 let paní Milada Šrámková
ve věku 37 let pan Přemysl Krpec
ve věku 81 let paní Ludmila Kupčáková

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ – Pustková

Od září do listopadu se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Jakub Karban, Patrik Jalůvka, Rozálie Hlisnikovská,
Štěpán Maier, Matyáš Vrbica, Tobiáš Zeman,
Vít Kocian, Adéla Sonntagová a Amálie Hlisnikovská.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Vítání občánků
pamětní knihy a převzali si od obce peněžní dar,
dětskou knihu a maminky kytičku. Od kolektivu
Lékárny Kozlovice ještě obdrželi pěkný dárkový
balíček pro své děťátko. Slavnostní akce byla
zakončena malým občerstvením.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně
radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do
života.
V tomto roce – do konce listopadu už
máme 44 narozených dětí.

Ve dnech 9. a 16. listopadu jsme se sešli
v nově opraveném sále Obecního úřadu Kozlovice, abychom uvítali 30 nových občánků
narozených od března do konce září. Do svazku
naší obce bylo celkem přivítáno 17 chlapců
a 13 děvčátek.
Slavnost byla vždy zahájena vystoupením
přípravky DFS Valášek za doprovodu malé
muzičky. Proslov přednesla zastupitelka obce
paní Mgr. Hana Ulčáková a starosta obce pan
Ing. Miroslav Tofel. Rodiče se podepsali do

OÚ – Pustková

Vítání občánků 7. 11. 2018, archiv obec

Vítání občánků 16.11., autor S. Ulčák
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Oznámení
Sdělujeme občanům, že
posledním dnem pro příjem
a výdej z pokladny je pátek
21. 12. 2018 do 11:00 hodin.
Po této hodině již platby
v hotovosti nebudou možné.
Ve čtvrtek 27. 12. 2018,
v pátek 28. 12. 2018 a v pondělí
31. 12. 2018 bude Obecní úřad
Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ - Boráková

Opisování stavu vodoměrů
Věříme, že toto upozornění bude impulsem
k urychlené platbě, a tím se předejde k nepříjemnostem spojeným s případným přerušením
dodávky vody neplatičům.

V průběhu druhé poloviny prosince 2018
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce (nebo pověření zástupci) za
účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet
vodného za r. 2018 popř. stočného za 2. pololetí
2018. Nebude-li někdo zastižen doma, zanechají
lístek s žádostí o nahlášení stavu vodoměru na
obecní úřad s uvedením kontaktního telefonu
nebo emailu.
V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude
nahlášen v požadovaném termínu, bude spotřeba
vody vypočtena podle odběru za předcházející
období. Žádáme proto všechny občany o pomoc
na tomto úkolu (zpřístupnit, opsat si vodoměr,
nahlásit…) a současně děkujeme za spolupráci.
Zároveň upozorňujeme, že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné za r. 2017 splatné
do 31. 5. 2018 a stočné za 1. pololetí r. 2018
splatné 3. 8. 2018.

Ceny vodného a stočného
na rok 2019
Rada Obce Kozlovice schválila
s účinností od 1. 1. 2019 ceníky pro:
• vodné 27,00 Kč/m3
• stočné 40,02 Kč/m3
Uvedené ceny se týkají vody odebrané
nebo odvedené kanalizací od 1. 1. 2019.
OÚ – Čarnoká
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Sběr objemného odpadu
co do objemného odpadu nepatří. Následné
vytřídění stojí nemálo času a peněz.

Na fotkách vidíte ukázku toho, jak někteří
občané využívají kontejnerů na objemný odpad,
které bývají 2x do roka přistaveny po obci.
Můžete zde najít stavební odpad, jablka,
skleněné střepy, dřevo, plasty atd., tedy vše,

OÚ – Boráková

Sběr objemného odpadu, archiv obec

Jak dlouho se rozkládají odpadky v přírodě?
které se z odpadků uvolňují do vzduchu a přírody. Proto si chraňme prostředí, ve kterém
žijeme a zodpovědně třiďme!

Uvedena je průměrná doba rozkladu, záleží
na mnoha faktorech, jako např. sluneční svit,
přístup vzduchu, vlhkost, místo, kde odpadek
leží, atd. Negativní dopad mají i jedovaté látky,
Odpadek

Přibližná doba rozkladu

ohryzek jablka, hrušky
papír
šlupka od banánu
šlupka od pomeranče
vlněná ponožka
krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry,
čerstvá mléka)
nedopalek cigarety s filtrem
plechovka
igelitový sáček či taška

16 dní
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku
7 let
15 let
15 let
25 let (nové ekologické tašky se samorozkládacím
degradabilním plastem 1 rok)
50 let
70 let
100 let
100 let
250 let
tisíce let (ale možná nikdy)
desetitisíce let (ale možná nikdy)
pravděpodobně nikdy (nové bio struny do 10 let)

žvýkačka
plastový kelímek
PET láhev, plastová láhev
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií
jednorázové pleny
sklo
polystyren
struny do sekačky

Tabulka zdroj: internet

OÚ – Boráková
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Činnost JSDH v roce 2018
V roce 2018 pracovala výjezdová jednotka
SDH Obce Kozlovice v počtu 17 členů. Z tohoto
počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev,
5 strojníků a 8 hasičů.
Jako každý rok probíhalo školení všech
členů jednotky. V rámci školení jsme navštívili
dva objekty v naší obci. Jednalo se o kostel
a základní školu. V rámci těchto prohlídek
jsme si objekty prošli, dá se říct, od suterénu
až po půdu. Seznámili jsme se s únikovými
cestami, hlavními uzávěry vody, elektřiny
a plynu. V příštím roce budeme s prohlídkami
podobných objektů, kde se může zdržovat větší
množství osob, pokračovat. Jedná se zejména

o Valašský pivovar Kozlovice, areál Na Mlýně,
obecní úřad, mateřskou školu, Ranč a jízdárnu
Kozlovice.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského
kraje povoláni k 30 událostem. Z toho bylo
6 požárů, 24 technických pomocí (likvidace
hmyzu, spadlé stromy, čerpání vody, záchrana
osob ze strže, pátrání po pohřešované osobě).
Mimo tuto činnost jednotka prováděla dovoz
vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických prostředků.
Tomáš Pavlát,
velitel JSDH Kozlovice
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Služby občanům v roce 2019
2. 1., 16. 1., 30.1.,13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3.,
10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7.,
14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11.,
20.11., 4. 12. a 18.12.

Bezplatné právní služby
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) v roce 2019 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního
úřadu, každý sudý týden v úterý, v době od 15.30
do 17.30 hodin, dne: 8. 1., 22. 1., 5.2., 19. 2.,
5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5.,
11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.,
1. 10., 15.10., 29. 10., 12. 11., 26. 11. a 10.12.

Česká pojišťovna
Obchodní zastoupení České pojišťovny na
Obecním úřadě v Kozlovicích je v zasedací
místnosti každé první pondělí v měsíci v době
od 14 do 17 hod., vyjma svátků.

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat v roce 2019 Ing. Tomáš Svoboda,
tel. č. 603 867 494, každý lichý týden ve středu,
v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne:

Čištění komínů v roce 2019
30. ledna, 17. -. 28. června, 18. října
Kontakt: Robert Welszar, tel. 721 168 804,
Josef Papřok, tel. 728 073 808
OÚ – Boráková

Stolní kalendář obce na rok 2019 a křížovky
i křížovkami můžete obdarovat své blízké na
Vánoce.
Cena kalendáře je 40 Kč a cena křížovek
10 Kč.

Stolní kalendář obce na rok 2019 je stále
v prodeji na obecním úřadě – kancelář č. 6 a také
v knihovně. Na těchto místech si rovněž můžete
zakoupit Kozlovice v křížovkách. Kalendářem

40,-

10,Kalendář a křížovky, archiv obce
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI:
září – listopad 2018
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm
Září 2018
celkem projelo 53 431 vozidel nad 30 km/h
Km/h

směr Frýdek-Místek
Září 2018
celkem projelo 55 889 vozidel nad 30 km/h

Počet průjezdů

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50

33 924
3 019

30 - 50
50

27 845
2 203

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

14 201
2 287
95

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

19 004
5 837
118

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

110
31 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

144
44 %

Maximální rychlost 8. 9. 20:37 95 km/h

Maximální rychlost 16. 9. 16:08 104 km/h

Říjen 2018
celkem projelo 61 051 vozidel nad 30 km/h

Říjen 2018
celkem projelo 56 691 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
40 414
3 413
14 957
2 267
112
125

28 126
3 186

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8. hod.

19 207
6 172
110

Průměrně projelo mezi 15. hod.
50 km/h překročilo

28 %

Počet průjezdů

30 - 50
50

144
45 %

Maximální rychlost 30. 10. 22:34 102 km/h

Maximální rychlost 15. 10. 17:49 107 km/h

Listopad 2018
celkem projelo 51 425 vozidel nad 30 km/h

Listopad 2018
celkem projelo 55 182 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

Počet průjezdů

3 0- 50
50

26 856
2 868

30 - 50
50

37 565
2 723

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

17 150
4 551
130

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

11 963
2 931
120

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

158
44 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 11. 11. 19:50 105 km/h

155
26 %

Maximální rychlost 15. 11. 23:53 97 km/h
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Informace z knihovny
a sociální sítě. Celým programem žáky provedli
lektoři z organizace „NEBUĎ OBĚŤ!“. V první
polovině prosince proběhla „ Velká komiksová
soutěž“ v rámci Dne pro dětskou knihu. Děti se
tak mohly zapojit svým komiksovým příběhem
do soutěže o komiksy.
V knihovně stále nabízíme k prodeji stolní
kalendáře na příští rok, krásné svíčky s motivem Kozlovic, tašky, čepice, křížovky, apod.
I toto může být řešením pro váš vánoční dárek.

V posledním čtvrtletí se knihovna zapojila
do několika akcí. V říjnu do projektu České
televize „ Skautská pošta“, a tím se knihovna
stala po dobu dvou měsíců kontaktním místem
pro skautské doručovatele, kde se odevzdávaly
soutěžní zásilky. Za odměnu dostali skautskou
kroniku. V pondělí 29. 10. nás opět navštívili
cestovatelé manželé Márovi s vyprávěním
zážitků z cest po západu USA a Havajských
ostrovech. Prozkoumali jsme všechny nejznámější národní parky severoamerického západu
od jižních končin až po kanadskou hranici. Pak
jsme si odskočili na Havajské ostrovy, abychom
poznali krásu Havajských pláží, korálové útesy
plné pestrobarevných rybek a tajemných želv.
Poslední listopadové dny jsme se zapojili do
projektu „ mediální gramotnost“. Za tímto účelem proběhly v Základní škole besedy se žáky
šestých až devátých tříd. Žáci se tak seznámili
se základními riziky internetu a komunikačních
technologií jako je kyberšikana, kybergroming

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena od 22.12. do 1.1. 2019. Posledním
výpůjčním dnem v tomto roce bude pátek
21. prosince a prvním výpůjčním dnem v nastávajícím roce středa 2. ledna 2019.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v roce 2019.
Navrátilová Markéta, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
2018
26. 12. 2018
31. 12. 2018

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Silvestr "Ve Dvoře"

11. 01. 2019
12. 01. 2019
19. 01. 2019
19. 01. 2019
26. 01. 2019
02. 02. 2019
08. 02. 2019
30. 03. 2019

Hasičský bál v Měrkovicích
Dětský karneval
Myslivecký ples
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples
Maškarní ples
Zdeněk Izer – „Na plný coole“

2019
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Zima včera a dnes
nohách nebo na starých lavorech, později
na kousku igelitu. Na horním konci U Kříže
jsme měli velkou specialitu. Paní Morysová
sbírala mléko od drobných chovatelů a za tím
účelem stávaly naproti jejího domu velké hliníkové bandasky s gumovými kryty. Na nich
to klouzalo úplně nejlépe.
Další odstavec bych věnovala bruslení.
Sama jsem se naučila velice dobře bruslit,
protože jsme v Kozlovicích měli mnoho zim
kluziště, a to díky obětavosti tehdejších tělocvikářů, hlavně pana učitele Podlase a Tabacha. V mrazivých dnech ve svém volném čase
polévali vodou škvárovou plochu hřiště, kam
jsme v teplých měsících mohli vyběhnout
přímo od šaten u tělocvičny a provozovat
tělocvik, nebo, jak už jsem se zmínila, prohánět se na kluzišti, a kluci si mohli zahrát
hokej. Byly to nezapomenutelné okamžiky pro
spoustu dětí nejen školou povinných, protože
v odpoledních a večerních hodinách bylo
kluziště otevřeno i pro veřejnost, a pokud si
dobře pamatuji, byla tam dost velká tlačenice.
Na tomto místě bych odpověděla na otázku,
v čem se tehdy bruslilo. Většina měla opět již
výše zmíněné „komisňáky“ – hnědé kožené
šněrovací boty s přezkou, na kterých byly
přišroubovány krasobruslařské brusle pro
děvčata a tzv. „kanady“ pro kluky. Ta šťastnější děvčata už měla i bílé krasobruslařské
boty. Já jsem nevybočovala z průměru, takže
jsem jednou k vánocům obdržela svou hnědou
bruslařskou výstroj a byla jsem neskonale
šťastná. Když jsme se naučily s kamarádkou
Lídou bruslit, chodily jsme i na nedaleký
rybník, nebo jsme vyhledávaly zmrzlé plochy
přímo v potoce. Moc nás také bavilo bruslit
na hlavní cestě, když byla prohrnutá, ale
nestihli ji ještě posypat. To byla paráda – při
tehdejším provozu to prostě šlo. Od Kříže
na horní konec nejezdilo mnoho aut. Byly to

Chtěla bych se s vámi podělit o své vzpomínky na zimy, které jsme prožívali v 60.
a 70. letech minulého století. Určitě si mladí
se zájmem přečtou, jak vypadala zima v Kozlovicích v době, kdy žili jejich prarodiče a rodiče
byli ještě dětmi, nebo patřili k dospívající mládeži. Je nutno podotknout, že se jejich život
značně odlišovat od života dnešních mladých.
Pokud moje paměť sahá, patřila zima
k velmi oblíbené roční době. Pokud nasněžilo, všechny kopečky byly obléhány dětmi
a mládeží, kteří zde provozovali zimní sporty.
Takový vlak se zapojených saní patřil k atrakcím, kterou se zabývali hlavně starší kluci.
Malé děti pak sjížděly menší kopečky a vůbec
jim nevadilo, když se převrátily do sněhu. V 60.
letech ještě neexistovaly silonové kombinézy
nebo oteplovačky. Ty se začaly objevovat až
v 80. letech, kdy si je maminky šily samy doma,
protože nebyly v obchodě k dostání. V čem se
tedy provozovaly zimní sporty? Odpověď je
velmi jednoduchá: v tom, co kdo měl doma.
Byly to hlavně tepláky, pokud možno dvoje,
aby se hned tak nepromočily, a my jsme tak
mohli zůstat venku co nejdéle. Místo dnešních
silonových bund jsme na sobě měli různé
kabátky nebo balonové větrovky. Na nohách
to byly kožené boty, tzv. „komisňáky“, gumové
nazouváky na papuče na zip, popř. boční zapínaní na druk. Velký úspěch u malých slečen
měly později tzv. „milánky“ v šedé nebo bílé
barvě. Byly to gumové vyšší boty na šněrování.
Čepice a rukavice jsme dostávali od Ježíška.
Ty staré jsme nosili na venek a nové do školy
nebo na svátek. Doma se také hodně pletlo,
takže rukavice, šály a pokrývky hlavy nikdy
nechyběly. Na lyžích jezdili hlavně kluci, my
děvčata jsme raději sáňkovaly nebo sjížděly
klouzačky, které byly k dispozici na různých
místech a hlavně na cestičkách, které se
svažovaly do Ondřejnice. Klouzali jsme na
12
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peří se z krabic sesypávalo rovněž do připraveného papírového pytle. Když hospodyně
nastřádaly určité množství peří, postupně šily
polštáře a peřiny, které byly zastýlány na různých místech v domě. Tam čekaly na vhodný
okamžik, až si je nevěsta nebo ženich přenesl
do svého nového domova. Tato velmi potřebná
a tehdy velmi důležitá práce se většinou
vykonávala od 13:00 do 18:00 hodin. Pak se
společně večeřelo – loupáky s kakaem, chleba
s pomazánkou, housky se salámem a důležitý
byl i čaj s rumem. Na tzv. doškubanou upekly
hospodyně koláče nebo usmažily koblihy.
U nás se také podávala specialita ze zabíjačky
– upečený prejt s chlebem a okurkem. Na závěr
se nalila štamprlička něčeho ostřejšího. Pak
se ženy domluvily, u koho se bude pokračovat,
a rozešly do svých domovů. Tak se svépomocí
oškubalo všechno peří a ženy měly po několik
zimních týdnů program na odpoledne.
Ten, kdo si pozorně přečetl předešlý text,
může srovnávat zimní čas v minulosti s tím
dnešním. Styl života se na vesnici změnil od
základů a přiblížil se k životu ve městě. Děti
školou povinné tráví svůj volný čas nejdříve
v družině, v různých kroužcích, a poté doma
u počítačů, tabletů a jiných masmédií. Na
přilehlých kopcích už vidíme děti velmi
zřídka. Za tím účelem se jezdí s rodiči na
hory v naší republice, ale mnohdy i do ciziny.
Děti i jejich rodiče mají moderní lyžařské
vybavení a sjíždějí dlouhé zasněžené svahy,
a pak tráví dlouhý čas čekáním na vleky, kterými jsou vyváženi na kopec. Důchodkyně
a hospodyně mají také jiné možnosti trávení
volného času. V televizi se vysílá mnoho seriálů, existují DVD půjčovny. Na vesnicích je
možno se zapojit do klubu důchodců, jezdit
do divadel, na koncerty a také na turistické
výšlapy. Žijeme opravdu v jiném světě a nedá
se to srovnávat.

pouze autobusy, sanitky a také zásobování
pro Jednotu a hostinec „U Kováčka“. Proto
také, když jsme sjížděli z Drah (část obce nad
Křížem) na sáňkách, měli jsme dojezd právě
na zmíněné hlavní cestě, a to jsme ještě museli
překonat lávku přes Ondřejnici. Byli jsme
zkrátka odvážní a šikovní.
K zimě tehdy patřily i tzv. „škubačky“.
Pamětníci to vědí, ale pro mladší ročníky to
podrobně popíši. V zimních měsících se dralo
(škubalo) peří, protože u většiny domů bývaly
od jara do podzimu husy a hospodyně jim
musely průběžně oškubávat peří. Na „krmáš“
byly husy velkou pochoutkou a po zabití bylo
nutno rovněž peří oškubat a dát do papírových
pytlů, které byly uskladňovány na půdách
nebo na jiných suchých místech. Aby se z peří
mohly ušít polštáře a udělat peřiny (nutná
výbava pro nevěsty), bylo nutno toto nashromážděné peří zbavit tvrdých částí – brk. Za
tím účelem se scházely v jednotlivých domácnostech ženy a postupně si vzájemně s peřím
vypomohly. Přizvaly si i důchodkyně, které
si v zimě tímto způsobem krátily čas. Protože
jsem to sama zažila, musím podotknout, že to
bylo pro mě obohacující. Ženy vyprávěly různé
příběhy, někdy došlo i na pomluvy, ale snad
tím nikomu neublížily. Jako ještě hodně malá
jsem měla za úkol nabízet cucavé bonbóny,
později jsem si také vzala malou krabičku
a učila jsem se oškubávat peří. Tzv. „ostěnky“
(brka) jsem dávala tak jako ostatní před sebe
na stůl a maminka je pak shrnovala do příslušného pytle. Později se z nich šily polštáře,
tzv. „ostěnčaky“, které se dávaly pod péřové
polštáře, když někdo potřeboval výše pod
hlavou. Velká péra z křídel byla po oškubání
materiálem pro výrobu tzv. nakrapek, mastilek – mašlovaček, jako potřeba v kuchyni.
To, co z křídel zbylo, se pak využívalo při
vymetání popela a sazí z kamen. Lidé byli
vynalézaví a zužitkovali všechno. Oškubané

Marie Eliášová
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal. Tento bod bude
projednán jako samostatný bod na konci tohoto
zasedání.

Zápis č. 3-2018 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 13. 9. 2018
v 17:00 hodin v Klubovně seniorů č. p. 370
Přítomno: 11 členů zastupitelstva, p. Cviček se
dostavil před projednáváním bodu 1
Omluveni: Ing. Jiří Tkáč, Mgr. Lukáš Gola,
Libor Král
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané obce.

3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 4
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
obce a návrh rozpočtového opatření č. 4
v celkové výši 296 680 Kč. Starosta jednotlivé
změny probral a zastupitelstvu vysvětlil. Nebyly
vzneseny žádné otázky.
35/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 v celkové výši
296 680 Kč.
Hlasování: 12 : 0 : 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- K 1. 8. 2018 proběhla změna ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice. Novou ředitelkou
naší příspěvkové organizace je paní Mgr.
Jaroslava Minksová. Pan starosta poděkoval
paní Mgr. Haně Ulčákové za výbornou dlouholetou spolupráci mezi školou a obcí. Paní
Ulčáková poděkovala.
- Finišují úpravy interiéru obecního úřadu.
- Dokončila se rekonstrukce prostor Klubovny
seniorů.
- Pan starosta pozval všechny přítomné na Den
otevřených dveří Základny na horním konci
s možností prohlédnutí veškeré techniky spolu
se dvěma nejnovějšími hasičskými auty.
- Dokončují se práce na projektu Modernizace
odborných učeben ve škole.
- Je dokončena i nová vrátnice pro zaměstnance
obce v tělocvičně.
34/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4. Pozemky
4.1 Prodej pozemku parc. č. 3993/3
Paní H. B. požádala obec o odprodej obecního
pozemku parc. č. 3993/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 41 m2. O záměru prodat
nemovitý majetek rozhodlo Zastupitelstvo
obce dne 14. 6. 2018, usnesením č. 27/2018.
Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Zastupitelstvu obce je předložena kupní
smlouva. Předběžná cena 500 Kč/m2.
36/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku parc. č. 3993/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 41 m 2 , zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na
LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice paní
H. B., Palkovice za cenu 20 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 12 : 0 : 0

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal. K tomuto bodu
nebylo přijato žádné usnesení.
14
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4.4 Žádost o prodej části pozemku
Zastupitelstvu obce je předložena žádost
manželů B. o odprodej nově odměřených
pozemků geometrickým plánem č. 2888-3/2016
ze dne 19. 5. 2016 a to pozemku parc. č. 569/7,
trvalý travní porost o výměře 540 m2 a parc.
č. 3929/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 57 m 2, k. ú. Kozlovice. Žadatelé
pozemky již několik let užívají a udržují.
V pozemcích nejsou uloženy žádné sítě technické infrastruktury v majetku obce. Jedná
se o pozemky sousedící s pozemky žadatelů,
vedené v ÚP jako plocha zemědělská, plocha
veřejných prostranství.
39/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemků parc. č. 569/7,
trvalý travní porost o výměře 540 m2 a parc.
č. 3929/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, k. ú. Kozlovice za cenu
300 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.2 Darování pozemků obci Moravskoslezským
krajem
Jedná se o nově vzniklé pozemky v souvislosti
s výstavbou chodníků na horním konci (chodníky směr Tichá a horní konec) dle geometrického plánu č. 3077-58/2017 ze dne 5. 1. 2018
a to parc. č. 3969/25, ostatní plocha, ostatní
dopravní plocha o výměře 1 143 m2 a dle geometrického plánu č.
3076-58/2017 ze dne 13. 12. 2017 a to parc.
č. 4109/15, ostatní plocha, silnice o výměře
703 m2, k. ú. Kozlovice. Účetní cena pozemků
je celkem 104 535 Kč. Dnes je zastupitelstvu
předložena darovací smlouva na tyto pozemky.
37/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje příjem
daru od Moravskoslezského kraje a to pozemku
parc. č. 3969/25, ostatní plocha, ostatní dopravní
plocha o výměře 1 143 m 2, nově vzniklého
z pozemku parc. č . 3969/4 dle geometrického
plánu č. 3077-58/2017 ze dne 5. 1. 2018 a parc.
č. 4109/15, ostatní plocha, silnice o výměře 703
m2, nově vzniklého z pozemku parc. č. 4109/2,
dle geometrického plánu č. 3076-58/2017 ze dne
13. 12. 2017, vše k. ú. Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 12 : 0 : 0

5. Žádost o stanovisko k převodu pozemků
vodní plochy – koryto toku Ondřejnice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
Lesů ČR, s. p., o stanovisko k převodu
pozemků vodní plochy, tvořící koryto drobného vodního toku Ondřejnice v katastrálním
území Kozlovice. A to z důvodu plánované
rekonstrukce vodního díla kvůli narušení
stability opěrné zdi podél silnice v délce 117
m a narušení konstrukce stávajících stupňů
a podélného kamenného opevnění na dolním
konci. Stavba je součástí pozemku, tudíž Lesy
žádají o převod vlastnictví pozemků, které
se nacházejí pod vodním dílem a nabízejí
3 varianty:
1) odprodej pozemků pod vodním dílem na
základě geometrického plánu,
2) odprodej pozemků v kultuře vodní plocha
v celé ploše v předmětném úseku – je nutno
provést zabřemenění nebo geometrické
oddělení jednotlivých mostů a křížení infrastruktury ve vlastnictví obce,
3) bezúplatný převod pozemků v kultuře vodní
plocha na správce toku.

4.3 Návrh na darování pozemků obci soukromou
osobou
Manželé P. chtějí obci darovat část pozemku
parc. č. 1332/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1332/5, trvalý travní porost a parc.
č. 1328/5 trvalý travní porost, k. ú. Kozlovice.
Na těchto pozemcích se nachází komunikace,
kterou užívají obyvatelé okolních nemovitostí
jako přístup k jejich pozemkům. K darování by
došlo po dokončení výstavby RD.
38/2018 – Zastupitelstvo obce bere informaci
o navrhovaném daru pozemků na vědomí.
ZO upozorňuje, že pozemky přebere jen
v případě, že budou zpevněné – budou mít
dostatečný „kufr“ a odvodnění pro jejich další
možnou údržbu a opravy.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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8. Schválení odměny starostovi
a místostarostovi obce
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 může zastupitelstvo obce starostovi a místostarostovi schválit
mimořádnou odměnu do výše dvojnásobku
nárokové odměny za měsíc za výkon funkce
starosty - místostarosty dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. V roce
loňském ani letošním nebyla žádná odměna
schválena. FV odměnu navrhuje.
Pan starosta předal slovo předsedovi FV panu
Eliášovi.
Pan Eliáš: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schválit
starostovi a místostarostovi obce mimořádnou
odměnu ve výši dvojnásobku nárokové odměny
za měsíc za výkon funkce starosty/místostarosty
dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměnu navrhuje schválit za
splnění (plnění) významných úkolů obce jako
byla realizace stavby Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice (cca 32 mil. Kč), získání dotace na tuto
akci (cca14 mil. Kč), stavby Úpravy interiéru OÚ
Kozlovice (cca 14 mil. Kč) a za získání dotace
z IROP na projekt Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice.
Zároveň finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit následující dvě usnesení:
44/2018 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje starostovi
obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za výkon
funkce starosty dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Odměna se schvaluje za splnění (plnění)
významných úkolů obce jako byla realizace
stavby Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
(cca 32 mil. Kč), získání dotace na tuto akci
(cca 14 mil. Kč), stavby Úpravy interiéru OÚ
Kozlovice (cca 14 mil. Kč) a za získání dotace

Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že ZO
bere žádost v potaz, ale rozhodnutí přenechá
nově vzniklému zastupitelstvu, vzniklému
z říjnových voleb. Rozhodnutí bude novým ZO
s největší pravděpodobností učiněno do konce
tohoto roku.
40/2018 – Zastupitelstvo obce přenechává
rozhodnutí o této žádosti nově vzniklému
zastupitelstvu obce.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6. Zpráva kontrolního výboru a závěrečný
účet SMOPO 2017
Zastupitelstvu byly předloženy podklady o závěrečném účtu SMOPO za rok 2017 a zpráva
kontrolního výboru.
41/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice za rok 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0
42/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7. Zhodnocení volebního období 2014-2018
Pan starosta přednesl zprávu, která popsala
hlavní aktivity, které v obci proběhly za uplynulé
čtyři roky – zpráva (výčet aktivit) je přílohou
tohoto zápisu. Hlavním bodem volebního období
byla především přístavba ZŠ, což se podařilo
a nová škola i školka od loňského roku slouží
svému účelu.
Nakonec pan starosta poděkoval všem, kteří
se o zdárný průběh volebního období zasloužili – místostarostovi, pracovníkům obce,
zastupitelům, vedoucím a členům spolků
a organizací a všem občanům, kteří obci
fandili a fandí.
Pro zajímavost ještě sdělil, že počet obyvatel
Kozlovic již dosáhl v minulých dnech čísla 3.052.
Před čtyřmi léty to bylo 2.999.
43/2018 – Zastupitelstvo obce bere zhodnocení volebního období 2014-2018 na vědomí
a souhlasí s ním.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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z IROP na projekt Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice.
Hlasování: 10 : 0 : 2
45/2018 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje místostarostovi obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za výkon
funkce místostarosty dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna
se schvaluje za splnění (plnění) významných
úkolů obce jako byla realizace stavby Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (cca 32 mil. Kč),
získání dotace na tuto akci (cca 14 mil. Kč),
stavby Úpravy interiéru OÚ Kozlovice (cca
14 mil. Kč) a za získání dotace z IROP na projekt
Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice.
Hlasování: 10 : 0 : 2

1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce do doby
zvolení nového starosty řídí dle metodiky ministerstva vnitra stávající starosta nebo nejstarší
člen nově zvoleného zastupitelstva (možná je
i „třetí“ osoba).
Ustavující zastupitelstvo pro volební období 2018
– 2022 zahájil starosta obce Ing. Miroslav Tofel.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že
z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce
se do zahájení zasedání dostavilo všech 15 členů
a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Pan starosta: Před zahájením zasedání (při
prezenci) jste převzali osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh
nebyl podán.
Informace o konání ustavujícího zastupitelstva
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Kozlovice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.
Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.

9. Různé - diskuze
V diskuzi vystoupili občané, manželé N., kvůli
dopisu, který zaslali obecnímu úřadu, který se
týká odstranění černé stavby na místní komunikaci. Na dopis ve stejné věci již bylo manželům
N. obecním úřadem odpovězeno dříve (několikrát), tudíž se tímto dalším dopisem obecní úřad
již znovu nezabýval. Proběhla diskuze – obec
má skutečný stav zaměřený, manželé N. toto
zaměření neuznávají. Dopisem se zastupitelstvo
více zabývat nebude.
Dále předseda finančního výboru poznamenal,
že někteří členové zastupitelstva – pan Klímek,
Holub a Král již nekandidují v následujících
volbách a touto cestou jim poděkoval za práci
v zastupitelstvu.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18:35 hodin, poděkoval všem za účast a práci
v celém volebním období.

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, skládají členové zastupitelstva na
začátku prvního zasedání zastupitelstva obce,
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině.
Pan starosta: Slib přečte Mgr. Hana Ulčáková.
Žádám zastupitele, aby povstali a po dobu celého
aktu setrvali vestoje.
Mgr. Hana Ulčáková přednesla text slibu
a následně členové zastupitelstva přistupovali
k předsednickému stolu v pořadí, v jakém byli
vyzváni. Pronesli slovo „slibuji“ a složení slibu
stvrdili svým podpisem na připravené listině.

Zápis č. 4-2018 z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice konaného
dne 1. listopadu 2018 v 18:00 hodin, sál OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnilo 11 občanů.
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pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů
10. Různé
K upravenému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky a požadavky na jeho
doplnění.
46/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice ve znění:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Schválení způsobu volby a Volebního řádu
pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty a dalších členů rady obce
a výborů
10. Různé
Hlasování: 15 : 0 : 0

3. Schválení programu ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
Ustavujícímu zasedání zastupitelstva obce předložil předsedající následující návrh programu,
který zastupitelé obdrželi poštou, rovněž byl
zveřejněn na ÚD:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Volba členů volební komise pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Schválení způsobu volby a Volebního řádu
pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů
8. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni
9. Volba starosty
10. Volba místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů
11. Různé
Pan starosta: Po prostudování metodického
pokynu MV - odboru veřejné správy a kontroly se jeví některé body programu zbytečné
– nadbytečné.
Co se týká hlasování, je doporučeno hlasování
veřejné a vždy to tak u nás bylo.
Z důvodu výše uvedeného proto navrhuji
úpravu programu – jeho zjednodušení, vypuštění navrženého bodu 5 – volba členů volební
komise a drobné úpravy navrženého Jednacího
a Volebního řádu – rovněž tyto dokumenty zákon
nevyžaduje.
Navrhuji proto tento upravený program, který
máte v převzatých materiálech:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
5. Schválení způsobu volby a Volebního řádu

4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce obdrželi členové zastupitelstva v podkladech, k návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Z důvodu úpravy programu
jednání byla provedena drobná oprava předloženého jednacího řádu.
47/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice. Jednací řád
je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
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5. Schválení způsobu volby a Volebního
řádu pro volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce a výborů.
Předsedající navrhl, aby volba byla veřejná.
48/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce a výborů.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Pan starosta: Vzhledem ke schválení veřejné
volby starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a výborů, je potřeba schválit Volební
řád pro volbu veřejným hlasováním. Návrh
všichni obdrželi v podkladech. Z důvodu úpravy
programu jednání byla provedena drobná oprava
předloženého Volebního řádu
49/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schválilo Volební řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů veřejným hlasováním. Volební
řád je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8. Volba starosty
Předsedající požádal členy zastupitelstva obce,
aby přednesli návrhy kandidátů na funkci
starosty.
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci starosty obce
pana Ing. Miroslava Tofla. Žádný jiný návrh
nebyl podán.
Navržený kandidát vyslovil souhlas se svou
kandidaturou na funkci starosty obce.
52/2018 – Zastupitelstvo obce Kozlovice
zvolilo starostou Obce Kozlovice pana Ing.
Miroslava Tofla, datum narození, bytem
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Pan starosta poděkoval za důvěru zastupitelům,
ale především občanům, kteří přišli k volbám.
Dále se vyjádří v diskuzi.
9. Volba místostarosty a dalších členů rady
Před zahájením volby pan starosta informoval, že
v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, bude volena pětičlenná rada (tvoří
ji starosta, místostarosta a další členové, kteří
budou voleni z řad členů zastupitelstva).
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů kandidátů na funkci místostarosty.
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci místostarosty
pana Lumíra Červenku. Žádný jiný návrh nebyl
podán. Navržený kandidát souhlasil se svou
kandidaturou na funkci místostarosty obce.
53/2018 – Zastupitelstvo obce zvolilo
místostarostou Obce Kozlovice pana Lumíra
Červenku, datum narození, bytem Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Volba dalších členů rady
Na funkci dalších členů rady obce byli navrženi
tito kandidáti:
pan Ing. Petr Pavlát – návrh podal pan Ondřej
Eliáš
pan Tomáš Nezhoda – návrh podal pan Štěpán
Pustka
pan Ing. Jiří Tkáč – návrh podal pan Štěpán
Pustka
paní Mgr. Hana Ulčáková – návrh podal pan
Štěpán Pustka

6. Určení ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl předsedající
paní Bc. Lenku Nevludovou a pana Ludvíka
Konečného.
Navržení ověřovatelé souhlasili s tímto
návrhem.
50/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
určilo ověřovateli zápisu z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce paní Bc. Lenku
Nevludovou a pana Ludvíka Konečného.
Hlasování: 13 : 0 : 2
7. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni.
Pan starosta navrhl, aby byly určeny dvě funkce,
pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
a to funkce starosty a místostarosty.
51/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
určuje jako uvolněné funkce pro volební
období 2018 – 2022 funkci starosty a funkci
místostarosty.
Hlasování: 15 : 0 : 0
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Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce zřizuje vždy
finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je
člen zastupitelstva, počet členů výboru vždy lichý.
Bylo navrženo, aby výbory byly tříčlenné
a všichni členové byli členy zastupitelstva obce.
Kontrolní výbor
Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl
pan Ing. Jiří Tkáč pana Mgr. Štěpána Pustku.
Na v r ž e n ý k a n d i d á t s o u h l a s i l s e s v o u
kandidaturou.
59/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo předsedou kontrolního výboru pana
Mgr. Štěpána Pustku, datum narození, bytem
Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na další členy kontrolního
výboru.
Václav Holub – návrh podal pan Mgr. Štěpán
Pustka
Bc. Lenka Nevludová – návrh podal pan Ondřej
Eliáš
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena kontrolního výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního
pořadí:
1. Holub Václav
2. Bc. Nevludová Lenka
kandidát č. 1 – p. Václav Holub
60/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Václava Holuba, datum narození,
bytem Měrkovice, dalším členem kontrolního
výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
kandidát č. 2 – p. Bc. Lenka Nevludová
61/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo paní Bc. Lenku Nevludovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem
kontrolního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Finanční výbor
Na funkci předsedy finančního výboru navrhl
pan Lumír Červenka pana Ondřeje Eliáše.

Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena rady obce.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování dle schváleného Volebního řádu
v abecedním pořadí:
1. Nezhoda Tomáš
2. Ing. Pavlát Petr
3. Ing. Tkáč Jiří
4. Mgr. Ulčáková Hana
kandidát č. 1 – p. Tomáš Nezhoda
54/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Tomáše Nezhodu, datum narození, bytem Měrkovice, dalším členem rady
obce.
Hlasování: 15 : 0 : 0
kandidát č. 2 – p. Ing. Petr Pavlát
55/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
nezvolilo pana Ing. Petra Pavláta, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem
rady obce.
Hlasování: 7 : 0 : 8
kandidát č. 3 – p. Ing. Jiří Tkáč
56/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Ing. Jiřího Tkáče, datum narození,
bytem Kozlovice, dalším členem rady obce.
Hlasování: 15 : 0 : 0
kandidát č. 4 – paní Mgr. Ulčáková
57/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
nezvolilo paní Mgr. Hanu Ulčákovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem
rady obce.
Hlasování: 6 : 0 : 9
Jelikož nedošlo ke zvolení všech členů rady obce
a ve funkci by musela pokračovat minulá rada
obce, bylo jednání na 15 minut přerušeno. Poté
podal návrh na dalšího radního pan Ondřej Eliáš
a to pana Ludvíka Konečného.
kandidát č. 5 – pan Ludvík Konečný
58/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Ludvíka Konečného, datum
narození, bytem Měrkovice, dalším členem
rady obce.
Hlasování: 8 : 0 : 7
Starosta poblahopřál zvoleným členům rady
obce a vyjádřil přání dobré budoucí spolupráce.
Volba výborů zastupitelstva
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Byl bych rád, kdyby se všichni zastupitelé věnovali svým funkcím zodpovědně a svědomitě
a vzájemně mezi sebou spolupracovali. Děkuji
zastupitelům za stoprocentní účast na dnešním
zastupitelstvu a věřím, že docházka bude vždy
taková.
- Máme velkou šanci, abychom byli dobrým
týmem. Máme tu ženy, muže, zaměstnavatele,
zaměstnance, soukromé podnikatele, soukromého zemědělce, stavaře, architekta, lékařku,
učitelku - ředitelku, příslušníka policejního
sboru i hasičského záchranného sboru, je tu
starosta i místostarosta s dlouholetou praxí.
- V roce 2003 jsme společně sepsali plán rozvoje
obce. V současné době je vše, s výjimkou věcí,
které pozbyly platnosti, hotové + další desítky
věcí jiných. Nyní jsme opět na rozcestí a čekají
nás rozhodnutí „nadčasové“, kde bude potřeba
velká shoda nejen zastupitelů, ale celé obce.
Mám na mysli rekonstrukce středu obce –
prostor před OÚ a COOPem, pozemky bývalého zahradnictví, pozemek přes cestu naproti
OÚ, ev. sportovní centrum. Bude potřeba, aby
se pokud možno všichni zapojili aktivně.
- Pro dobrý výkon práce zastupitelů je bezpodmínečně nutná dobrá znalost obce. V rámci
pracovního setkání navrhuji zastupitelům
společnou „exkurzi“ po obci, kde bychom
alespoň částečně představili obecní majetek,
naznačili problémy, seznámili se způsobem
provozu, možnostmi, atd.
Termín: 30. 11. 2018 - 14:00 hodin.
Navrhuji zakončit společným posezením
a vynechat to předvánoční.
- Žádám – prosím všechny zastupitele, aby si
pročetli zápisy z minulých jednání ZO i rady
alespoň osm roků zpět, abychom znovu neřešili již řešené, a především noví zastupitelé,
aby získali přehled. Taktéž by bylo velice
vhodné podrobně prostudovat Příručku pro
člena ZO, kterou jste obdrželi.
- Byla by velice vhodná orientace v problematice
a zákonech: o obcích, o rozpočtových pravidlech, o finanční kontrole, veřejných zakázkách,
o vodách, o odpadech, územním plánování,
stavební zákon, občanský zákoník, …

Na v r ž e n ý k a n d i d á t s o u h l a s i l s e s v o u
kandidaturou.
62/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo předsedou finančního výboru pana
Ondřeje Eliáše, datum narození, bytem
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na další členy finančního
výboru.
Pavel Sýkora – návrh podal pan Ludvík Konečný
Ing. Petr Pavlát – návrh podal pan Lumír
Červenka
Mgr. Hana Ulčáková – návrh podal pan Mgr.
Štěpán Pustka
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena finančního výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního
pořadí:
1. Ing. Pavlát Petr
2. Sýkora Pavel
3. Mgr. Ulčáková Hana
kandidát č. 1 – p. Ing. Petr Pavlát
63/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Ing. Petra Pavláta, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem
finančního výboru.
Hlasování: 12 : 0 : 3
kandidát č. 2 – p. Pavel Sýkora
64/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
nezvolilo pana Pavla Sýkoru, datum narození,
bytem Kozlovice, dalším členem finančního
výboru.
Hlasování: 3 : 0 : 12
kandidát č. 3 – p. Mgr. Hana Ulčáková
65/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo paní Mgr. Hanu Ulčákovou, datum
narození, bytem Kozlovice, dalším členem
finančního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
10. Různé
Pan starosta: Ještě jednou blahopřeji ke zvolení
do funkce panu místostarostovi, členům rady
obce a členům finančního a kontrolního výboru.
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aby se odměnami zabývali, navrhli jejich
výši a připravili návrh usnesení. Samozřejmě
vše v souladu s příslušným nařízením vlády
a metodickými pokyny MV.
- Zápisy z jednání FV a KV zasílat včas, min.
10 dnů před ZO, aby bylo možné případně
upravit - přizpůsobit program jednání ZO.
- Navrhuji termín konání prvního jednání rady
obce na 8. 11. 2018 v 15:00 hodin.

- Podklady pro další jednání i všechny minulé
zápisy podklady jsou a budou na chráněném
FTP serveru. Pro „staré“ zastupitele platí
stejné přihlašovací údaje. Noví zastupitelé
obdrží potřebný software a přístupové údaje.
Tzn., že veškerá komunikace bude probíhat
pokud možno elektronicky.
- Požaduji zpětnou vazbu!!!!
- Do konce roku bude svoláno minimálně 1x
zasedání zastupitelstva z důvodu projednání
úpravy rozpočtu, schválení rozpočtového
provizoria a schválení odměn neuvolněným
členům ZO. Z toho titulu vyzývám KV a FV,

Jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce ukončil pan starosta v 19:15 hodin.
Poděkoval všem za účast.

Zvolení zastupitelé pro volební období 2018–2022
Zvolení zastupitelé pro volební období 2018 – 2022 na fotografii (na straně 36) zleva:
Zastupitel jméno
Strana
Mgr. Štěpán Pustka
KDU-ČSL

Počet hlasů
ve volbách

Radní

371
310

Tomáš Nezhoda

542

Václav Holub

500

Ludvík Konečný

300

Mgr. Hana Ulčáková

479

Ing. Jiří Tkáč

537

MUDr. Petra Prašivková

634

Ing. Petr Pavlát

714

Bc. Lenka Nevludová

514

Ing. Miroslav Tofel

906

Starosta

Lumír Červenka

830

Místostarosta

Ing. arch. Václav Cviček

663

Pavel Sýkora

310

Ondřej Eliáš

482

bez PP/KDU-ČSL
bez PP/KDU-ČSL
bez PP/ČSSD

bez PP/KDU-ČSL
bez PP/KDU-ČSL
bez PP/ODS
bez PP/ODS
ODS
ODS
ODS

bez PP/ODS
ČSSD
ODS

Kontrolní výbor
Předseda

Petr Chýlek

bez PP/ČSSD

Finanční výbor

Radní
Člen
Radní
Člen
Radní

Člen
Člen

Předseda
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Bufet
(archiv obec)

Peklo
(archiv obec)

Sál
(archiv obec)

Sál
(archiv obec)

Vstup
(archiv obec)

Zasedačka
(archiv obec)

Modernizace učeben ve škole
(archiv škola)

Modernizace učeben ve škole
(archiv škola)

Vítání občánků
(archiv obec)

Vítání občánků
(archiv obec)

(archiv obec)

Montáž ukazatele skore v tělocvičně (archiv obec)

Oprava AZ v Rybí

Vernisáž V. Bjačka

(archiv obec)

(archiv obec)

Ustavující jednání zastupitelstva

autor S. Ulčák

autor V. Ulčák

archiv obec

autor V. Ulčák

Rozsvícení vánočního stromu

Obecního úřadu v Kozlovicích

Zvolení zastupitelé, archiv obec

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 18-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 8. 11. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 16-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 17. 9. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Zbytková pravomoc rady obce
3. Akcie ČS, a. s. – oznámení o přijetí usnesení
valné hromady
4. Platový výměr ředitelky školy
5. Odměny členům JSDH obce – výjezdová
jednotka hasičů
6. Adresný záměr pronájmu místností v budově
Zdravotního střediska - rehabilitace
7. Adresný záměr výpůjčky – místnosti na
OÚ (valaši, Valášek, divadelníci, Slavík
Moravia)
8. Rozpočtové opatření č. 5
9. Stanovení ceny reklamních svíček
10. Stanovení dalších oddávajících a obřadní
síně obce, ukončení nájmu obřadní síně
Na Fojtství

Program jednání:
1. Úpravy interiéru OÚ Kozlovice – dodatek
č. 3 SoD
2. Prodej traktoru ZETOR 5511
Zápis č. 17-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ
Kozlovice
3. Žádost o výjimku z nejvyššího počtu žáků
ZŠ a MŠ Kozlovice
4. Žádost o pronájem pozemku parc.
č. 3037/28
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Zápis č. 19-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 22. 11. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

11. Vánoční strom
12. Reklamace střechy hasičárny
13. Likvidace nepotřebného (vysloužilého)
movitého majetku – automobil Multicar
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (ČEZ, přípojka NNK)
15. Žádost o pronájem obecního pozemku (propachtování) – parc. č. 2368/1
16. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2017–2018
17. Odměny vedoucím mládežnických kolektivů

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Dodatek č. 1 KS: Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – Nábytkové vybavení
3. Dodatek č. 1 KS: Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – Výukové vybavení
fyzika a dílny – II

Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
fyzické, psychické i sociální, ale také informace
o dodržování vhodné životosprávy, správných
hygienických návyků a mnohé další informace
spojené s dospíváním. V závěru nechyběla diskuze s paní lektorkou.
Navštívili nás členové mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem
v nouzi - ADRA Česká republika, která je součástí mezinárodní sítě organizací, jenž působí
ve více než 130 zemích světa. Žáci se dozvěděli
o pomoci lidem při povodních, zemětřeseních,
válečných konfliktech, dále také jak pomáhat
seniorům, zdravotně postiženým nebo například
lidem žijících v chudobě a špatných životních
podmínkách.
V listopadu se v naší škole uskutečnil projekt
„Mediální gramotnost“ pro žáky 6. – 9. ročníku,
během kterého se žáci seznámili s rizikovým
chováním na internetu. Ve dvouhodinových
blocích se v jednotlivých třídách žáci zapojili do
aktivit, které pro ně v rámci mediální výchovy
připravili lektoři organizace „Nebuď oběť“.
Žáci se dozvěděli, jak si chránit své soukromí,
jak poznat dezinformaci na internetu a jak se
orientovat v mediálním světě.
V letošním školním roce se pro žáky 8. / 9. ročníku uskutečnila exkurze do koncentračního

Naše škola se zapojila do oslav 100. výročí
založení republiky projektem „Stoleté výročí
vzniku ČSR“. Každá třída pojala zpracování
tématu velmi osobitě, proto výsledky práce
žáků, které lze vidět ve třídách a chodbách
školy, jsou velmi nápadité a různorodé. Při
vyhledávání a zpracování materiálů žáci objevili
zajímavé poznatky o významných osobnostech ČSR. Některé třídy si projekt doplnily
exkurzemi, které se tematicky zaměřovaly na
významné osobnosti naší historie a kulturní
památky našeho regionu. Hlavním přínosem
projektu nebylo jen zjišťování informací, ale
i vlastní kreativní tvorba dětí.
Žákovský parlament si pro žáky připravil
druhý ročník soutěže o nejlepší halloweenskou
masku. Škola se na jeden den proměnila na
strašidelné místo, po kterém se procházeli kostlivci, čarodějnice, upíři a další „hrůzostrašné“
postavy.
Žáci šestých a sedmých ročníků se zúčastnili
přednášek týkajících se dospívání a změn s tím
spojených. Přednášky byly rozděleny na část
pro dívky s názvem „ Čas proměn“ a část pro
chlapce s názvem „Na startu mužnosti“. Děti
se zcela přirozenou cestou dozvěděly nejen důležité informace týkající se dospívání po stránce
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Preventivní přednáška

Halloween

Osvětim, archiv škola

tábora Osvětim. První částí této akce bylo
seznámení s bývalými kasárnami, ze kterých byl
za války vytvořen koncentrační tábor Auschwitz.
Prohlídka byla emotivní - u pietního místa na
dvoře bloku 11 žáci položili kytici a zapálili svíčky.
Po prohlídce bývalých kasáren následovala
exkurze v táboře Birkenau. Pochmurnou atmosféru místa zesílilo mrazivé počasí, kdy v otevřené krajině foukal studený vítr. Tento den žáci
uzavřeli příjemnou procházkou předvánočním
městem Krakov.

Naší školu na začátku prosince také navštívil
Mikuláš a spolu s ním i andělé a čerti. Pro děti
z mateřské školky měl připravený program ve
školní tělocvičně a žáky ze školy poté navštívil
ve třídách. Ti „hodní“ byli za písničku nebo
básničku odměněni sladkostí, ti „zlobivější“
skončili na chvíli ve školním pekle.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Chodili jsme na vycházky – navštívili jsme areál
chovu koní, byli jsme v lese, pouštěli jsme draka
a užili jsme si také her na dětském hřišti. Dvakrát nás už v MŠ navštívilo loutkové divadlo,
kouzelník, a také myslivec, pan Adamec, pro
nás připravil zajímavé vyprávění o životě v lese
s ukázkou zbraní a trofejí.
Teď už se připravujeme na advent a snad nás
i letos navštíví Mikuláš a přinese nějakou dobrotu.

Ať je teplo, nebo zima, ve školce je vždycky
prima. A to platí i o naší školičce v Kozlovicích.
Všechny děti se už „zabydlely“, zvykly si na nové
paní učitelky, našly si své kamarády. A co všechno
už jsme v MŠ prožili?
Už od poloviny září jsme se začali připravovat
na velkou událost v obci – krmáš. Sledovali jsme
příjezd a stavění atrakcí, napekli perníková srdce
a vše vyvrcholilo společnou jízdou na kolotoči.
Počasí nám přálo nejen o krmáši, ale celý podzim.
Proto jsme mohli hodně času trávit v přírodě.

Třída Sluníček

Beseda s myslivcem, autor Lucie Halamíčková
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Farnost
Vánoční pořad bohoslužeb
Silvestr 31.12
17:00 Kozlovice

Štědrý den 24. 12.
14:30 Otvírání betléma (bohoslužba slova)
21:00 Lhotka
22:30
Myslík
24:00
Kozlovice

Nový rok – Slavnost Matky Boží P. Marie
1. 1. 2019
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice
14:30 Kozlovice (žehnání koledníkům
Tříkrálové sbírky)

Boží hod vánoční 25. 12.
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice

Slavnost Zjevení Páně 6. 1.2019
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice

Svátek svatého Štěpána 26. 12.
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Myslík

Všem občanům Kozlovic přeji pokojné prožití
doby adventní a požehnané svátky Ježíšova
narození.

Svátek Svaté rodiny 30. 12.
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice

o. Kazimír
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Charita Frenštát pod Radhoštěm

HLEDÁ KOLEDNÍKY,
kteří se chtějí zapojit v

obci Kozlovice a Měrkovice do realizace

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

(1.1.2019 - 14.1.2019)

Zveme všechny lidi, které baví pomáhat druhým, aby nám přišli pomoci s tradiční a
všeobecně dobře známou TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU.
Uvítáme pomoc v podobě každého člověka, který bude ochotný nám
pomoci s koledováním.
Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností,

HLEDÁME TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (děti i dospělé)

a VEDOUCÍ SKUPINEK (nad 15 let).
Pokud máte chuť pomoci, ozvěte se, prosím, co nejdříve,
a to přímo manželům Magdě a Pavlovi Strakošovým.
Přihlásit se je možné osobně nebo na tel: 776 125 594,
a to nejpozději do 20.prosince 2018.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Anna Čechová
e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
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Kulturní a sportovní život obce
Hasiči Kozlovice 1909–2019
Ustavující valná hromada se konala až
12. dubna 1909 ve 3 hodiny odpoledne ve školní
budově, kde byly také uvědoměny okolní hasičské
sbory a členové hasičské župy č. 35. Toho dne byl
skutečně svátek, jak pro nový hasičský sbor, tak pro
celou obec. Při volbách byl zvolen starostou sboru
br. František Ulčák, náčelníkem Felix Havel...“
V roce 2019 oslaví náš sbor 110 let od svého
založení. V rámci oslav bychom rádi uskutečnili
několik akcí, se kterými Vás chci seznámit. Jako
první se uskuteční v sobotu 2. února 2019 Hasičský
ples v sále obecního úřadu. Pevné datum má i mše
svatá za hasiče, která se uskuteční 5. května 2019
v 7:30 v místním kostele. Po mši proběhne pro
všechny členy sboru Slavnostní valná hromada.
Na jaře také proběhne výstava zaměřená na historii i současnost kozlovských hasičů. Mezi další

„Myšlenka založiti v Kozlovicích hasičský sbor
vlekla se po obci již mnoho let. Rázněji vznikla,
když v r. 1902 vyhořelo stavení kováře Konvičky
č. 240. K požáru nahrnulo se hned při jeho vzniku
dosti občanů a bylo by se dalo leccos zachrániti,
kdyby bývala při ruce sebemenší stříkačka. V obci
byla jen jedna stříkačka kbelíková na fojtství, ta
však byla zkažena. Sousední domek č. 26 patřící
Val. Kociánovi vážně byl ohrožen, neboť byl tehdy
ještě dřevěný a vítr přímo na něj vál. Jen s velkým
úsilím podařilo se domek zachránit. Po tomto
požáru se mezi lidmi začalo mluvit, že třeba založit
hasičský sbor. Mluvilo se napřed vážně, pak hlasy
utichly nadobro. V roce 1905 začalo se opět mluviti
obzvláště mezi dělnictvem, že je zapotřebí, aby
v tak velké obci byl založen hasičský sbor. V roce
1905 se hasičský sbor založit však nepodařilo.
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plánované akce patří prohlídka techniky, statické
a dynamické ukázky zásahů všech složek integrovaného záchranného systému v areálu hasičské
zbrojnice. S místní divadelní společností se nám
podařilo domluvit představení pod širým nebem,
které se uskuteční rovněž v areálu hasičárny.
Oprázdninách promítneme Letní kino a první zářijová sobota bude tradičně patřit Pohárové soutěži.
Pokud se nám podaří vyjednat lukrativní termín
a kapely, uspořádáme Rockový festival. O všech
akcích se včas dozvíte prostřednictvím našich
nových webových stránek www.hasicikozlovice.
cz, na stránkách obce či sociálních sítích.
Na závěr bych Vás všechny chtěla na tyto akce
pozvat a popřát Vám klidné Vánoce a úspěšný
příští rok.

Brigáda mladých hasičů, autor Marie Trubáková
Za SDH Kozlovice
Kateřina Toflová

Předání stužky za věrnost 70 let u sboru panu Kozovi
a zároveň gratulace k 90. narozeninám, autor
Kateřina Toflová

Výroční valná hromada, autor Radmila Toflová

Den boje za svobodu a demokracii
Po pietní vzpomínce jsme zazpívali českou
národní hymnu a shlédli jsme krásný ohňostroj.
Zažehli jsme svíčky v lampionech a odebrali jsme
se průvodem přes celé Měrkovice až do Dvora do
hospody U Felčara.
Tam jsme poseděli, děcka
si pohrála a hospodu jsme
vyjedli.
Hasičům i paní hospodské za
organizaci této akce děkuji.

17. listopad jsme oslavili tradičním lampionovým průvodem, pořádaným hasiči z Měrkovic.
Sešli jsme se v podvečer u zvoničky a kapličky
v Měrkovicích, u které byla celá akce zahájena.
Akce se zúčastnilo tradičně
hodně dětí, za což jsme rádi.
Především dětem je potřeba
vštěpovat touhu po svobodě.
Nejprve jsme se pokusili
vytvořit srdce z hořících svíček, jakožto symbolu svobody
a demokracie, ale silný severovýchodní vítr nám to překazil. Odkud že ten vítr vál? :)

Ondřej Eliáš
Lampionový průvod,
autor Ondřej Eliáš
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Skauti – prosinec 2018
První polovina skautského roku je vždy
spojena s několika již tradičními akcemi a událostmi. Tím nejdůležitějším jsou samozřejmě
družinové schůzky, které probíhají v průběhu
celého týdne. Děti se zde setkávají se svými
vrstevníky a vedoucími, kteří se jim pomocí her
a aktivit snaží předat co největší množství dovedností a znalostí, které mohou děti využít nejen
ve skautském životě, ale hlavně při běžných
každodenních činnostech. Letos v září se nám
podařilo založit dvě nové družiny, a tak se v září
náš oddíl rozrostl skoro o dvacet dětí, z čehož
máme velkou radost.
Děti se pochopitelně potkávají i napříč
družinami v rámci větších akcí. První oddílová
akce se uskutečnila hned v září a byla jí tzv.
zahajovačka. V rámci ní jsme se s dětmi ocitli
v období před první republikou, takže se děti

seznámily s událostmi, které ke vzniku ČSR
vedly a v různých hrách pomohly vytvořit
svobodné Československo. Hlavní myšlenkou
tohoto setkání však nebylo jen naučit se něco
z historie, ale potkat se po dlouhých prázdninách
s celým oddílem, vidět svoje kamarády a vedoucí
a užít si trochu legrace. Akce se povedla a my
jsme tak mohli úspěšně zahájit skautský rok.
Na konci října jsme se jako oddíl potkali
znovu. Tentokrát jsme využili podzimních prázdnin a strávili jsme spolu téměř čtyři dny v nedalekém Frenštátě. Celý víkend se nesl v duchu
zachraňování planety před zničením, kdy jsme
společně pátrali po škůdci, kterého jsme nakonec
našli a porazili. Datumově nám víkendovka vyšla
na státní svátek, takže v programu nechyběla
ani aktivita, ve které jsme si připomněli 100 let
od vzniku Československa. Poslední společný

Ne všechny úkoly jsou jednoduché, autor Filip Tkáč

Začátek bojovky, autor Alžběta Tkáčová

Vymýšlení strategie, autor Filip Tkáč

Výprava po okolních kopcích, autor Filip Tkáč
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Seznamovací hra, autor Alžběta Tkáčová

velká oddílová rada, která se uskuteční po novém
roce. A protože nám záleží na dětech, které nám
rodiče svěřují, tak se nejen scházíme a plánujeme, ale také se dále vzděláváme, abychom
mohli připravit lepší program a měli jistotu, že
to děláme správně. Proto máme velkou radost,
že naše tři vedoucí Štěpánka Pustková (Bláťa),
Veronika Eliášová a Hana Chocholatá (Páďa)
úspěšně absolvovali čekatelský kurz a složily
čekatelskou zkoušku. Gratulujeme!
Chtěli bychom také poděkovat rodičům dětí
za důvěru, kterou do nás vkládají a také za to,
že podporují své děti v účasti na skautských
akcích. Věříme, že to má smysl, a jsme proto
rádi, že můžeme dětem nabídnout to nejlepší,
co dokážeme vytvořit. Ale bez vaší podpory by
to nešlo. Děkujeme!
(Další fotky z oddílových akcí jsou uveřejněné
na našich stránkách: kozlovice.skautifm.cz)

večer jsme pak využili k bujaré oslavě ve znamení
zvyků spojených s mexickým svátkem Día de Los
Muertos a poznali tak kousek jiné kultury. Počasí
nám sice příliš nepřálo, ale to nás nezastavilo,
abychom si užili víkend plný programu, aktivit,
příběhů a dobrodružství.
Z menších akcí proběhla také výprava po
okolních kopcích, několik družinových přespání
v klubovně a družinový bowling ve Lhotce.
V nejbližší době nás pak čeká ještě několik
projektů a akcí. Mezi ně patří např. účast na
souznění – kde připravujeme perníčky, které
budeme v rámci dobročinné sbírky prodávat,
a chystáme také svůj drobný stánek. Starší
skautky se chystají na víkend do Brna, kde
budou nasávat vánoční atmosféru velkoměsta.
A také nás čeká Vánočka (vánoční schůzka),
kde oslavíme oddílové Vánoce a ukončíme tento
kalendářní rok.
Vedoucí pak čeká zhodnocení roku a naplánování toho následujícího. K tomu jim poslouží
jednak posezení po vánoční schůzce, ale hlavně

Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)
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DFS Valášek před koncem roku 2018
Během listopadu jsme pak 2x vyjeli do
Domova s pečovatelskou službou Beskyd ve
Frýdku-Místku, kde jsme za doprovodu muzičky
připravili 40min program písní a tanců. Druhý
z koncertů byl časován před první adventní
nedělí a byl již laděn předvánočně. Ke konci
koncertu jsme si s klienty Domova společně
zazpívali známé koledy a myšlenka v duchu akce
"Ježíškova vnoučata" byla tak zrealizována ke
spokojenosti všech přítomných.
Další dění ve Valášku již směřovalo k přípravě
na domácí festival Souznění 2018. Prezentace
nacvičených koled „naostro" proběhla již v pátek
14. 12. 2018, kdy vybraní zpěváčci Valášku za
doprovodu cimbálové muzičky vystoupili na charitativním koncertě ve Frýdku-Místku, kde jsme
ve frýdeckém evangelickém kostele zazpívali po
boku Václava Noida Bárty.
Touto cestou mi dovolte všechny srdečně
pozvat: Na příští rok 2019 již plánujeme zopakovat velmi úspěšnou akci Cimbály na ulici
v období letního slunovratu a po roční odmlce
bychom rádi uspořádali na podzim 2019 Koncert 5 cimbálových muzik z Kozlovic - Abysmy
se dobře měli a písničky sobě pěli. V kalendáři
Valášku samozřejmě nebudou chybět jubilující
Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce p. O.

Jak již bývá zvykem, na začátku školního roku
i letos se Valášek rozrostl o nové nadějné členy,
kteří se s chutí vrhli do podzimních zkoušek.
Po zářijovém vystoupení na Obecních slavnostech v Kozlovicích bylo stěžejní akcí podzimu
2018 celosouborové soustředění. První říjnový
víkend jsme vyjeli do areálu v Kunčicích, který
se nám osvědčil již při minulých soustředěních.
Tématem celého víkendu bylo „Z pohádky do
pohádky“ a jak název napovídá, program byl
velice pestrý. Jednotliví vedoucí se průběžně
střídali v práci s menšími skupinkami dětí, aby
nácviky byly intenzivnější, a právě díky tomu
nezbýval čas k zahálení. Od klasických rozcviček
na hudbu Šmoulové, přes průpravu tanečních
kroků po vokální zkoušky jsme se odreagovali
při hrách venku na sluníčku, nechyběla ani
týmová bodovací „bojovka“ v přilehlém lese.
O stravu se nám profesionálně starali kamarádi
Karolína a Michal Šimíkovi, s nákupem potravin
nám výrazně pomohl pan Pavel Švrček a velké
díky také patří všem rodičům, kteří nám pomohli
s dopravou dětí na akci a přispěli i do zásobení
kuchyně svými domácími produkty a výrobky.
I když soustředění trvalo jen od pátku do neděle,
společných zážitků a nových kamarádství
vzniklo plno.

Soustřědění - společná, archiv souboru
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srdce zpívaných písní a budeme se všichni těšit
na společná setkání u příležitosti vystoupení
Valášku.

a snad bude příležitost vyjet i za hranice regionu
a rozšířit tak obzory kozlovického folkloru.
Za vedení souboru Vám tímto přeji pohodové
a klidné Vánoce v kruhu rodiny za doprovodu od

Petra Prašivková

Soustředění 2018, autor Pája Prašivková

Trochu statistiky - nejen včelařské
roku 1994 je vidět počet včelařů, počet včelstev
a průměrný věk. Z trendu křivek je zřejmé, že
i přes některé výkyvy je situace – aspoň graficky
– příznivá. Před pár týdny proběhlo v obci vítání
občánků a před pár dny se mi dostalo zajímavého

Je doba adventní, konec roku je za dveřmi,
a to je čas pro rekapitulace a statistiky. Pokud
jde o členy včelařského spolku, tak letos jsme se
s jedním včelařem rozloučili a dva nové jsme přijali - to je dobrý poměr. V grafu, který dělám od

46

číslo 4  prosinec 2018

(cca 1,5 %). Zda se díky zvýšení počtu včelařů
zvyšuje i počet obyvatelstva v obci a nebo je to
naopak – to se možná prokáže v dalších létech.
Přeji obci i všem spolkům a jejím funkcionářům v novém roce mnoho úspěchů, štěstí
i radosti a také hojné vítání nových občánků, ale
i mladých včelařů, fotbalistů, skokanů, myslivců,
hasičů, kynologů, skautů, valášků …

webového odkazu, který zobrazí kteroukoli obec
na mapě a ještě počet obyvatel za posledních
14 let. Je tu pěkně vidět, kde „chcípnul pes“
a kde „obecní pes žije“. Pro Kozlovice tu vychází
křivka optimisticky a mě napadlo, přidat ji do
mého grafu. Výsledek je zajímavý! Vypadá to, že
křivka počtu včelařů má silnou souvislost s křivkou počtu obyvatel v obci! Možná tedy platí ono:
„kolik třešní tolik višní“ a nebo matematicky, že
procento včelařů v populaci je stále zhruba stejné

Stanislav Ulčák

Sportovec roku
ročníku bylo 26. 10.–27. 10. 2018 Mistrovství
České republiky ve sportovní gymnastice kat.
C v Jindřichově Hradci. Veronika tentokrát už
jako juniorka ročníku 2006 - 2004 obsadila ve
velké konkurenci krásné 3. místo a od druhé
příčky ji dělilo pouze 0,1 bodu. Verča říká, že
i když tréninky a pády někdy bolí, pořád ji to
baví a už se těší na další závody.

Za své loňské úspěchy byla Veronika
Jarotková vyhlášena sportovcem roku 2017
městem Frenštát pod Radhoštěm a okresem Nový Jičín již v únoru 2018. Letošními
výkony ale opět dokázala, že umí vyhrávat
většinu závodů v sezoně. Mimo jiných i celkové prvenství v Moravském poháru (série
5 závodů), první místo na otevřeném MČR
2. 6. 2018 v Hulíně. Vrcholem letošního

Jarotková Jitka
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autor Jarotková Jitka

Stolní tenis
máme dva kozlovické týmy v jedné soutěži, utkali
Tento příspěvek bychom rádi využili předese letos na podzim proti sobě a na fotografii
vším k pozvání na náš každoroční vánoční turmůžete vidět naše dva nejstarší členy Láďu Blanaj. Všichni, kdo si někdy rádi „ťuknete pinec“
blu a Jana Tabacha v zápalu boje.
a rádi soutěžíte v týmu, utvořte dvou až tříčlenná
Přejeme všem požehnané svátky a šťastný
družstva a přijďte si zahrát již tradičně do malé
nový rok.
tělocvičny 26. 12. 2018 v 8:30 hod. Turnaj bude
formou Davis CUPu, tj. 4x dvouhra, 1x čtyřhra
pm
a hraje se na 3 vítězné. Kategorie open.
Jedná se o turnaj pro NEREGISTROVANÉ. Startovné je 100 Kč/družstvo
(družstvo děti do 15 let – zdarma).
Budeme se na vás těšit se spoustou cen.
Momentálně máme v klubu něco
okolo třiceti členů a šest stabilně hrajících družstev v soutěžích. Nejvyšší mužstvo hraje kraj a zatím je v boji o postup
na druhém místě. Obecně se dá říct, že
na takovou vesnici je takový počet týmů
úspěch a my jsme moc rádi a vděční, že
je nás stále víc, a že to funguje. Jelikož Stolní tenis - Souboj dvou rivalů, autor Filip Pustka
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Úspěšný rok SKI klubu Kozlovice
Velké úspěchy jsme mohli vidět již tradičně
na Beskydském poháru v Kozlovicích, který se
konal 22. 6. 2018. Úspěchy sklízeli především
naši nejmenší ze skupiny předžáků - 1. místo
Šimon Elek a 2. místo Sabina Fizková. Ze
skupiny žáků 12-13 let se na prvním místě
umístil svěřenec kozlovického týmu Jiří Dohnal.
Další závody se konaly v Bánské Bystrici na
Slovensku, zde naši skokani závodili s kolegy
z Česka, Slovenska i Polska. Na konci srpna od
30. 8.–2. 9. 2018 proběhlo soustředění a závody
v Harrachově a Machově, kde se konaly závody
i v severské kombinaci. Naši skokané výborně
reprezentovali na můstcích i v běhu. O týden později se skokani podívali a zkusili pokořit můstky
v ústeckém kraji ve městě Oseku. I zde se umístili
na stupních vítězů. Ze skupiny předžáků dvě třetí
místa (Lucie Šulová a Lucie Kubová) a v kategorii žáků 12-13 let vybojoval 3. místo Jiří Dohnal.
Ve dnech od 20. 9.- 23. 9. 2018 náš skokanský
tým odjel na soustředění a závody do Lomnice
nad Popelkou a Desné v Jizerských horách.
Předžáci v Lomnici nad Popelkou opět bodovali, druhé místo Lucie Šulová a v Desné Marie
Mynářová 2. místo a Lucie Šulová 3. místo. 6. 7. října 2018 se uskutečnily závody v Rožnově
a Frenštátě pod Radhoštěm tzv. „Čokoládovka“,
soutěžilo se kromě pohárů i o čokoládové
dorty. Krásné druhé místo obsadila ve skupině
předžáků naše závodnice Marie Mynářová. Ve
Frenštátě byl ukončen seriál čtyř závodu M-ČR,
ve kterém se umístili naši závodníci ve svých

Závody v Machově

Letošní rok byl pro naše mladé skokany
a skokanky velmi úspěšný. Ski klub Kozlovice
se rozrostl o nové nadějné sportovce a členy.
Celkem máme v klubu 52 členů, 14 závodníků,
z toho 9 dětí ve věku od 4 do 7 let. Tréninky mají
skokani v tělocvičně i na skokanských můstcích
v Kozlovicích, Frenštátě pod Radhoštěm a Rožnově pod Radhoštěm. Velké zkušenosti nabyli
naši nejmladší na mobilním můstku K2, který
máme postavený v areálu skokanských můstků.
K přípravě patří i soustředění, která se konají
v různých destinacích, jako je Harrachov, Lomnice nad Popelkou a jednou z nejdůležitějších
soustředění byl týdenní pobyt v Planici (Slovinsko). Dětem se věnují 2 trenéři, kteří čerpají
zkušenosti ze svých skokanských kariér, a proto
je mohou odborně připravovat, jak teoreticky,
tak hlavně po praktické stránce.

Společné foto SKI klubu
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kategoriích takto: Dohnal Jiří 5., Kysel Štěpán
9., Jalůvka Jakub 13. a Pitřík Jan 19. místo.
Letní sezonu jsme zakončili 19. - 20. 10. 2018
výjezdem k našim slovenským sousedům opět
do Bánské Bystrice. Letní závodní sezóna byla

ukončena a nyní se pilně trénuje a připravuje na
start v zimní. Co říct na závěr? Ať nám to skáče,
ještě dále a lépe!

Mobilní můstek K2

Závody v Lomnici nad Popelkou, autor Romana Fízková

Romana Fízková

FC Kozlovice
průběžně daří modernizovat areál, vylepšovat
hrací plochu a celkově vytvářet podmínky pro
výchovu mladých fotbalistů. Také to je jedním
z důvodů, proč se k nám hlásí stále větší množství dětí a roste počet členů. Problémem zůstává
kategorie dorostu, kterou bohužel nemáme
v soutěži zastoupenou a to má negativní vliv na
doplnění kádru mužů. Věříme, že kluci, kteří
jsou nyní v žákovském věku, u fotbalu vydrží
a v následujících letech budeme mít obsazenou
také dorosteneckou kategorii. Také bychom
v následujícím roce chtěli zapracovat na kvalitě
náhradní tréninkové plochy tak, aby si týmy

Fotbalovému klubu nedávno skončila podzimní sezóna, a pokud se ohlédneme zpět, lze
ji hodnotit jako úspěšnou. Přípravky statečně
bojují proti svým vrstevníkům v brušperské lize,
mladší žáci v krajské soutěži zatím drží 4. příčku,
starší žáci dokonce celou tabulku vedou. Muži
taktéž v tabulce okresního přeboru okupují
1. místo a na jaře budou bojovat o návrat do
krajské I. B. třídy.
Kromě poměrně zdařilých výkonů a výsledků
jednotlivých týmů, můžeme pozitivně nahlížet
také na celkové fungování našeho spolku. Samozřejmě ne vše je zcela ideální, ovšem klubu se
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FC. Poděkování za spolupráci patří také Obci
Kozlovice. Na závěr bychom všem rádi popřáli
klidné prožití vánočních svátků a mnoho spokojenosti v novém roce.

„nepřekážely“ při svých tréninkových jednotkách na hlavním hřišti.
Není to ovšem jediný projekt, který by výbor
FC rád uskutečnil. Plánů, jak dále zkvalitňovat
fotbalový areál, je hodně. Samotná realizace
závisí jak na finančních prostředcích, tak především na úsilí jednotlivých členů. Rádi bychom
tímto poděkovali všem, kteří se jakkoli podílejí
na rozvoji našeho klubu, ať už se jedná o hráče,
trenéry, členy výboru, fanoušky a jiné příznivce

Nové webové stránky FC
www.fc-kozlovice.cz
Martin Krpec
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704 387 724

Volejte klidně i o
víkendu.

Budeme rádi za každou
nabídku.

Chceme koupit dům
nebo pozemek
v Kozlovicích a okolí.
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